
NORSK GEOLOGISK FORENING -

NORWEGIAN GEOLOGICAL SOCIETY 

Medlemsliste (List ofmembers): N. G. T. Vol. 46, p. 275 

Foreningens mfllter holdes, når intet annet er anffllrt, i Videnskapsakademiet, 

Drammensveien 78, Oslo. 

GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 15. FEBRUAR 1968. 

Tilstede var 25 medlemmer. 
ÅrsmeJding og regnskap for 1967 ble lagt frem og ensternmig godkjent. 
V algresultat: 
Formann: Thor Siggerud Viseformann: Henrich Neumann 
Redaktfllr: Gunnar Henningsmoen Sekretrer: Boye Flood 
Styremedlemmer: Jan Mangerud (Bergens Geologiske Klubb), Frank M. Vokes (Trondheims 
Geologiske Klubb), Helen Soot-Ryen, Per Jorgensen. 
Revisorer: Ottar Josang og Ivar Ramberg, med varamenu Johan N aterstad og Knut Bjorlykke. 
Redaksjonskomite: Bjorn G. Andersen, Tom F. W. Barth, Jens A. W. Bugge, Anatol Heintz, 

Trygve Strand. 
Reuschmedaljekomite: Johannes A. Dons, Thor Siggerud, Nils Spjeldruzs. 
Foreningens representanter til Sulitjelmafondets råd: Jens A. W. Bugge, Steinar Skjeseth. 
Råd for N.G.F.'s disposisjonsfond: Jens A. W. Bugge,Johannes A. Dons, Frederik Hagemann. 
Fortsatt ansettelse av Kari Nielsen som foreningens forretningsffllrer b le ensternmig godkjent. 
Forsamlingen ble meddelt at årsrapporter er mottatt fra Mineralogisk Gruppe, stratigrafisk 
Gruppe Bergens Geologiske Klubb og Trondheims Geologiske Klubb (utdrag gjengitt 
nedenfor). 
Forsamlingen ble meddelt resultatene av valgene i Bergens og Trondheims geologiske klubber. 
Styret i N.G.F. foreslo at det opprettes en geokjemisk gruppe innen foreningen, og har oppford
ret de fflllgende til å fungere som interimsstyre: Knut Heier (formann), Brenda Jensen (sekretrer). 
Reuschmedaljen bl e tildelt Vigg o H. Wiik for avhandlingen: 'Petrological Studies of the N e iden 
Granite Complex' (N.G.U. nr. 237, 1966). 

Utdrag av årsmeJding for 1967: 
24 nye medlemmer ble valgt inn i 1967. Foreningen har nå 389 medlemmer, derav 2 körrespon
derende, 1661ivsvarige og 221 årsbetalende medlemmer. 
Det er i 1967 avholdt 6 ordinrere moter med et samJet fremmfllte av 205 medlemmer og 67 
gjester. 
Den 27. mai ble det arrangert ekskursjon til området ved indre Oslofjord, med Knut Bjfllrlykke 
som leder. Ekskursjonen samJet 24 deltakere. 
Av Norsk Geologisk Tidsskrift er utkommet bind 47, hefte 1-4. 
Styrets sammensetning i beretningsåret fremgår av referatet fra forrige generalforsamling 
(N.G.T., 47, side 283). 

MINERALOGisK GRUPPE A V NORSK GEOLOGISK FORENING 
Årsme/ding for 1967: 

Gruppen er opprettet som kontaktorgan for International MineralogicaJ Association. 
De norske medlemmer av kommisjaner under I.M.A. har i ifllpet av året besvart og ekspedert 

henvendelser og korrespondance vedrfllrende kommisjonens administrative og vitenskapelige 
arbeide. 

H. Neumann 
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STRATIGRAFISK GRUPPE AV NORSK GEOLOGISK FORENING 

Årsme/ding for 1966 og 1967: 

stratigrafisk Gruppe har to faste komiteer, en for stratigrafisk nomenklatur og en for strati

grafisk terminologi. Komiteen for stratigrafisk Nomenklatur har ikke mottatt noen kom

mentarer til de 9 navn på stratigrafiske enheter som ble oppfert i rundskriv nr. 5 (10.2.1966). 
Disse navn regnes som godkjent i tillegg til de tidligere 70 godkjente navn, og blir likeledes 

oppbevart for å kunne medtas i neste utgave av Norge-delen av det internasjonale stratigrafiske 

leksikon. 

stratigrafisk Gruppe holdtårsmete den 17.2.1966 i Drammensveien 78, Oslo, i tilknytning 

til Norsk Geologisk Forenings generalforsamling. stratigrafisk Gruppe holdt intet årsmete i 

1967, på grunn av formannens utenlandsopphold. 

Oslo 15.2.1968 
G. Henningsmoen (formann), F. Hagemann (sekretrer) 

(Årsmete for 1968 ble holdt 15.2.1968 i tilknytning til Norsk Geologisk Forenings generalfor

samling. Formannen fraba seg gjenvalg. Som nytt styre, for 2 år, ble valgt: Formann Nils 

Spjeldnres, Viseformann Gunnar Henningsmoen, Leder av terminologikomiteen G. Hennings

moen, leder av nomenklatur-komiteen Fredrik Hagemann.) 

BERGENS GEOLOGISKE KLUBB 

Årsme/ding for 1967. 

Möte nr. 136, 16. januar. 

Professor CHR. 0ITEDAHL: 'Oslofeltets yngre vulkanhistorie - etter resu/tater fra VestJoids 

/avaplatd og to nye kalderaer'. Tilstede 34 tilhörere. 

Möte nr. 137, 20. februar. 

Orlogskaptein ARNE GRÖNNINGSAlTER: 'Rasjone/1 undervannsforskning ved hje/p av moderne 

optikk i fotografering- og TV-instrumenter, samt moderne presisjonsnavigasjon.' Åpent möte 

finansiert av 'Dekka'. 

Möte nr. 138, 17. april. 

Dr. PETER F. FRIEND: 'Crustal movement and the Old Red Sandstone of the North Atlantic 

Barders'. Tilstede 23 tilhörere. 

Möte nr. 139, 18. oktober. 

Cand. real. ELLEN SIGMOND KILDAL: 'Trekk av geologien pd kartbladet Sand, Ryfylke, med 

srerlig vekt pd dekkeproblemene'. Tilstede 29 tilhörere. 

Möte nr. 140, 25. oktober. 

Statsgeolog FREDRIK WOLFF: 'Nye synspunkter pd Trondheimsfe/tets tektonikk og stratigrafi'. 

Tilstede: 43 tilhörere. 

Möte nr. 141, 6. november. 

Professor J. A. W. BUGGE: 'Kaledonske kisforekomster'. Tilstede 36 tilhörere. 

Möte nr. 142, 16. november. 

l. Generalforsamling. Styret ble gjenvalgt for 1968. Som klubbens representant i N.G.F.'s 

styre ble oppnevnt formannen, amanuensis Jan Mangerud. 

2. Professor J. LÅG: 'Kvartrergeo/ogiske undersöke/ser ved Hardangerjöku/en'. Tilstede 28 
tilhörere. 



Styret var i 1967: 
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Formann: Amanuensis Jan Mangemd- Viseformann: Can d. real. Noralf Rye- Sekretrer: 

Universitetslektor Helge Askvik. 

Styret ble gjenvalgt for 1968. 

TRONDHEIMS GEOLOGISKE KLUBB 

Årsme/ding for 1961 

Helge Askvik 

Klubben har i 1967 hatt f0lgende m0ter: (Hvor ikke annet er nevnt, er m0tene avholdt på 

Geologisk Institutt, N.T.H.) 

Möte nr. 60, generalforsamling, tirsdag 31. januar 1967 kl. 1900. 

l. Referat fra forrige m0te. 

2. V alg av nytt styre. Formann: Prof. Frank M. Vokes. Sekretrer: Statsgeolog Chr. D. Thorkild

sen. Styremedlem: statsgeolog Magne Gustavson. 

3. Foredag av professor CHR. 0FrEDAHL: 'Orientering om The Upper Mant/e Project med 

omta/e av internasjonale prosjekter og litt om norske.' I diskusjonen etter foredraget deltok 

Skålvoll, Vokes, Barkey, Wolff, Juve, Aalstad, Svinndal, Sverdrup foruten foredragsholderen. 

16 medlemmer og 9 gjester tilstede. Etter m0tet selskapelig samvrer. 

M0te nr. 61, torsdag 2. mars 1967 kl. 1900. 

l. Referat fra forrige m0te. 

2. Foredrag av cand. real. ARNE REnE: 'Lokal g/aciasjon pd Sunnmore'. I diskusjonen etter 

foredraget deltok Selmer-Olsen, Gjelsvik, E. Broch, Skålvoll, Juve og foredragsholderen. 13 

medlemmer og 6 gjester tilstede. Etter m0tet selskapelig samvrer. 

M0te nr. 62, torsdag 16. mars 1967 kl. 1900. 

l. Referat fra forrige m111te. 

2. Foredrag ved Bryåsjef GuNNAR KAUTSKY, Stockholm: 'Tektoniske synspunkter pd Kaledoni

dene'. I diskusjonen etter foredraget deltok Gustavson, Gjelsvik, Vokes, Skålvoll foruten 

foredragsholderen. 20 medlemmer og 13 gjester tilstede. Etter m0tet selskapelig samvrer. 

M0te nr. 63, torsdag 6. april 1967 kl. 1900. 

l. Referat fra forrige m0te. 

2. Foredrag med lysbilder av professor E. H. KRANCK' McGill University Montreol, Canada: 

'The Monteregion Hills'. I diskusjonen etter foredraget deltok Oftedahl, Vokes f o ruten fore

dragsholderen. 13 medlemmer og 5 gjester tilstede. Etter m111tet selskapelig samvrer. 

M0te nr. 64, mandag 24. aprill967 kl. 1900. 

l. Referat fra forrige m0te. 

2. Formannen avga meJding om ekskursjonen som ville bli hold t i mai. 

3. Foredrag med lysbilder av dr. H. A. PRIEM, Laboratorium Voor Isotopen-Geologie, Amster

dam: 'Some applications and limitations of radioactive dating'. I diskusjonen etter foredraget 

deltok Sverdrup, Vokes, Skålvoll, Thorkildsen foruten foredragsholderen. 16 medlemmer og 5 

gjester tilstede. Etter m0tet selskapelig samvrer. 
Årets ekskursjon gikk av stabelen I0rdag 20. mai 1967 med professor R. SELMER-OLSEN som 

leder. Motto: De kvartrere avsettninger i Trondheimsområdet. 18 deltagere. 

Mete nr. 65, fredag 29. september 1967 kl. 1900. 

l. Referat fra forrige m0te og ekskurs jonen. 
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2. Formann ga en orientering om hestens meter og introduserte deretter kveldens foredrags

holder, rektor SvEN F0YN som holdt felgende foredrag: 'Divjdalsgruppen (=Hyolithus-sonen) j 

Finnmark og T roms og dens forhold t il de eokambiske formas joner'. I diskusjonen etter fore

draget deltok S. Siedlecki, Vokes, Bjerlykke, Hatle foruten foredragsholderen. 16 medlemmer 

og lO gjester tilstede. Etter metet selskapelig samvrer. 

Mete nr. 66, torsdag 26. oktober 1967 kl. 1900. 

l. Referat fra forrige mete. 

2. Formannen introduserte direkter, dr. TORE GJELSVIK, Norsk Polarinstitutt, Oslo, som holdt 

felgende foredrag: 'Kisdannelsen i Trondheimsfeltet og forhold tji grannstein/ormasjonen belyst 

av geokjemiske undersekelser j Skorovas'. Etter metet selskapelig samvrer. 19 medlemmer og 

12 gjester tilstede. 

M0te nr. 67, torsdag 30. november 1967 kl. 1900. 

l. Referat fra forrige mete. 

2. Formannen introduserte dr. S. SIEDLECKI som hold t foredrag med lysbilder over emnet: 

'Om perm pd Svalbard'. I diskusjonen etter foredraget deltok Wolff, Juve, Nissen, Thorkildsen 

foruten foredragsholderen. 20 medlemmer og 8 gjester tilstede. Etter metet var det selskapelig 

samvrer på Pubben i Studentersamfundet. Dette er et sted hvor faglige spersmål kam dmftes i 

en behagelig atmosfrere. Ved senere bese k er det å anbefale at det sendes ned bestilling noe f0r, 

så ventetid kan unngås. 

Mete nr. 68, tirsdag 12. desember 1967 kl. 1900 på selskapssiden i studentersamfundet 

Formannen ensket velkommen og introduserte geokjemiker BJ0RJS B0LVIKEN som tok til

hererne med på en times tur til Equador, og med flotte farvebildene fikk vi et virkelighets

nrert inntrykk fra en verden som er meget forskjellig fra vår. Etter kåseriet benket deltagerne 

seg rundt et festlig dekket bord, og inntok et bedre måltid bestående av roastbeef med dertil 

h0rende r0dvin. Dessert: Fruktcocktail med krem. R. C. S0rbye takket for maten. Deretter 

kaffe avec. Senere var det dans. 

Styret for 1968: 

Formann: Frank M. Vokes- Sekretrer: Magne Gustavson- Styremedlem: Sveinung Bergs tö/. 

NORSK GEOLOGISK FORENING 

M0TE NR. 434, torsdag den 15. /ebruar 1968. 

Tilstede var 25 medlemmer og 2 gjester. 

Referat fra mete nr. 433 ble lest opp og godkjent. 

Felgende ble valgt inn som nye medlemmer av foreningen: 

Chr. D. Thorkildsen 

626. Geolog Frank Nixon, B.Sc., Geologisk avdeling, Falconbridge Nikkelverk A/S, Kristian

sand S.-Foreslått av Viggo H. Wiik og Einar Overwien. 

627. Vit. ass. Ivar Hultin, Norges geologiske unders0kelse, postboks 3006, Trondheim.

Foreslått av Thor L. Sverdrup og 0yvind Gvein. 

628. Bergingenier Arne Bj0rlykke, Trondheim, f.t. lngeniervåpenet, Hvalsmoen, Henefoss.-

Foreslått av Sveinung Bergstel og Frank M. Vokes. 

629. Bergingenier Knut Åm, Hermansverk.-Foreslått av Sveinung Bergstfiii og Frank M. Vokes. 

630. Dr. Anna Siedlecka og 

631. Dr. Stanislaw Siedlecki, begge Norges geologiske undersekelse, postboks 3006, Trond

heim.-Foreslått av Magne Gustavson og Chr. Dick Thorkildsen. 

632. Gymnasiast Bj0rn Funke, B0lerbakken 9B, Oslo 6.-Foreslått av Johannes A. Dons og 

Gunnar Henningsmoen. 

Foredrag av Universitetsstipendiat Ivar B. Ramberg: 'Saltdoming, med eksempel fra det 

nordjydske sedimentasjonsbasseng.' 
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Utdrag av foredrag holdt i Norsk Geologisk Forening 15 februar 1968. 

IVAR B. RAMBERG: Sa/tdoming; med eksempel fra det nordjydske sedimentasjonsbaseng. 

Det danske sedimentasjons basseng som er begrenset av den NW-Iöpende fennoskandiske 

grensesone i nord og Fyn-Ringköbing höyderyggen i syd, er en del av det nord-europeiske 

sedimentasjonsbasseng, eller Nordsjöområdet, som idag er sentrum for en hektisk teknisk og 

vitenskapelig innsats. Den danske saltdomprovins forekommer i den nordvestre del av Jylland 

hvor sedimentmektigheten er störst, og er på samme vis som den nord-tyske saltdomprovins 

bare en 'landfast' utlöper av den större provins som opptrer under Nordsjöen. 

DanneJsen av saltstrukturer, den såkalte halokinesen, har vrert gjenstand for skiftende 

oppfatninger. Fra europeiske forskere har srerlig tektoniske prosesser vrert ansett som betyd

ningsfulle. Arnerikaneme, med erfaringer fra Gulf-området hvor bergartene ikke har under

gått annen tektonikk enn nettopp den som er produsert ved saltets opptrengning, hevdet at 

gravitasjonen er den drivende kraft ved saltdiapirisme. De förste til å hevde dette synspunkt var 

imidlertid tyskerne Arrhenius og Lachmann omkring 1910. Eksperimentelle arbeider, dybde

boringer og geofysiske studier har de siste decennier utvidet våre kunnskaper om saltstrukturer 

betraktelig, og har gitt oss et vell av informasjon omkring saltstrukturenes geometri og halo

kinese. Det er derfor i dag generelt antatt at saltstrukturer i epeiorogene områder er kommet på 

plass p.g.a. oppdrift som igjen skyldes en negativ tetthetskontrast mellom de saline lag og 

overliggende sedimenter, mens lateral kompresjon har spilt en viktig rolle i orogene områder. 

I alle tilfelle er saltets plastisitet av betydning. Stensalt passerer grensen mellom elastisk og 

plastisk tilstand ved et hydrostatisk trykk på ca. I 00 kg/cm2• Dette betyr at når den overliggende 

sedimentpakke har nådd en viss kritisk mektighet, vii saltet begynne sin bevegelse oppover 

uansett sedimentenes tetthet nrer overflaten. 

En konsekvens av denne modell er at saltets oppstigning vii vrere en nrer kontinuerlig prosess 

fra det öyeblikk den kritiske sedimentmektighet er overskredet. Dette overensstemmer med det 

bildet vi har fått ved de tallrike borprofiler f. eks. fra den nord-tyske saltdomprovins, hvor 

Zechstein-saltet har vrert i bevegelse fra trias og mer eller mindre frem til recent tid. Ved sin 

stadige bevegelse grunnet det hydrostatiske trykk på kildelagene, har saltdomene til tider stått 

så höyt at de har dannet topografiske höyder. Sedimentmektighetene oppå domene har derfor i 

mange perioder vrert ekstremt meget mindre enn like utenfor, og mangler i mange til

felle helt. Når man derfor i petrologisk litteratur griper til en direkte parallelisering med salt

doming når romproblemet for visse typer granitter diskuteres, f. eks. diapiriske anatexe

granitter, er dette ingen god lösening. I tilfellet med saltdomene hvor den oppadstigende 

bevegelse for det meste har foregått samtidig med sedimentavsetningen, eksisterer det i virke

ligheten ikke noe stort romproblem. For en anatexe-granitt som genereres under en kompakt 

blokk av metamorfe bergarter, er romproblemet ganske annerledes akutt. Tetthets-differensen 

oppstår og oppdriften kommer igang på et meget senere tidspunkt i utviklingen enn ved halo

kinesen og vii ikke ha hatt anledning til å på virke de overforliggende meta-sedimenters mektig

og struktur. 

Selv om det eksisterer en viss enighet om hva som er de drivende krefter ved halokinesen, er 

initieringsmekanismen fortsatt et kontroversielt punkt. Ujevnheter i kildelagets underlag kan 

forårsake plastisk flytning og dermed akkumulasjon av saltmasse. Må ten saltstrukturen ofte er 

orientert på, parallelt med markertetektoniske hovedlinjer, har gitt teorien om strukturell 

kontroll mange tilhengere, men de samme observerbare fenomen kan også forklares ved 

inhomogeniteter i de overliggende sedimentrere strata eller som en refleks av sedimentbassen

gets geometri. Hvilke initieringsmekanismer som har vrert virksomme i det nordlige Nordsjö

basseng er lite kjent. 

En ten saltstrukturen befinner seg under Nordsjöen eller i det danske basseng, må indirekte 

geofysiske metoder tas i bruk. I samarbeid med amanuensis Gustav Lind har undertegnede 

foretatt gravimetriske, magnetiske og innledende geoelektriske målninger over en antatt salt

struktur ved Pårup i det sentrale J y Iland. For detaljerte opplysninger om resultatene og tolk

ningen av de gravimetriske observasjoner henvises til Ivar B. Ramberg & Gustav Lind (1968) 
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'Geophysical studies in the Danish salt Dome Province, No. l: Gravimetric investigation of the 

Paarup Salt Dome', Dansk Geol. Tidsskr. (Under trykning.) 

Det demonstreres her hvorledes konklusionen angående saltdomens detaljerte geometri er en 

funksjon av de variable tetthetskontrastene man forelöbig må ta i betraktning inntil sikre tett

hetsmålinger eller andre geofysiske parametere foreligger. Saltdomen er i alle fall en struktur 

med forholdsvis tynn rot med en svrer skive på toppen. Overkanten av skiven, saltspeilet, ligger 

i underkant av sonen med sirkulerende grunnvann på ca. 400 m. Ovenpå saltspeilet hviler en 

tung 'cap rock' av usedvanlig stor mektighet, noe som gir opphav til et komplisert Bouguer

anomalikart. 

Detaljundersökelsen av Pårupdomen indikerer en markert horisontalspredning av saltet i 

toppen av strukturen. Slik struktur antas å oppstå ved kollisjon mot overforliggende, sterke 

strata. Ved siden av det faktum at et flertall av de undersökte danske saltdomer har saltspeilet 

på 200-500 m dyp. har dette fört til tanken om en mulig sammenheng mellom den aktuelle 

dybde av saltdomer og mektigheten av det kvartrere permafrostlag i Danmark. Pårupdomen 

har en utstrekning i NW-lig retning. Flere saltstrukturer ligger på denne linje, som er parallell 

med en tektonisk hovedretning i Europa (den Sachzoniske retning), og en strukturell initierings

mekanisme anses ikke usannsynlig. 

M0TE NR. 435, torsdag den 21. mars 1968. 

Tilstede var 34 medlemmer og 12 gjester. 

Referat fra generalforsamling og m0te nr. 434 b le !est opp og godkjent. 

statsgeolog dr. Gunnar Holmsen holdt minnetale over statsgeolog dr. Arne Bugge. (Gjengitt 

i N. G. T., bd. 48, s. 133-136.) 

Foredrag av dr. Anna Siedlecka og dr. Stanislaw Siedlecki: 'Noen nye resu/tater av de geologiske 

undersekelser pd Varangerhalveya'. Foredraget ble holdt av dr. Anna Siedlecka. 


